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ENTREVISTA

Para Marcelo Cerqueira e Silva, o 
sonho de seguir a profissão de Dele-
gado era iminente. Desde o primeiro 
semestre da faculdade de Direito já 
sabia que se tornaria Delegado. “Foi 
uma convicção que surgiu na idade 
adulta. Em uma conversa com o coor-
denador do curso, lembro de respon-
der com toda convicção qual profissão 
queria seguir. Há relatos ainda de que 
meu avô materno, o qual infelizmente 
não tive a oportunidade de conhecer, 
era Delegado de Polícia e atuante na 
cidade de Amargosa-BA. Talvez seja 
herança genética, algo que realmente 
não possuo explicação”, se recorda o 
Policial.

Natural de Salvador(BA), iniciou sua 
jornada no serviço público em 1996, 
quando assumiu o primeiro cargo por 
concurso público na Força Aérea Bra-
sileira. Dois anos depois foi aprovado 
no concurso para a Escola de Sargen-
tos das Armas e ingressou no Exército 
Brasileiro, onde ficou até 2014. Saiu 
para tomar posso no cargo de Agen-
te de Polícia na PCDF. Em 2016 veio 
a aprovação em mais um concurso, 
desta vez como Delegado, também na 
Polícia Civil do Distrito Federal. Sua 
primeira lotação foi na 15ª DP. “Em 
seguida, fui lotado no expediente na 

Convicção sobre sua a carreira que gostaria de seguir:
conheça a história do Delegado de Polícia Civil,

Marcelo Cerqueira e Silva

Delegacia do Meio Ambiente – DEMA 
onde atuei até o final de 2019. Passei 
cerca de quatro meses na 35ª DP em 
Sobradinho II, até ser lotado no plan-
tão da 6ª DP no Paranoá onde perma-
neci até o início do mês de junho de 
2022. Atualmente, sou lotado no plan-
tão da 26ª DP na Região Administra-
tiva de Samambaia”, conta Marcelo.

Uma profissão que exige coragem e 
grande senso de justiça. O Delegado 
de Polícia Civil, precisa compreender 
o peso de sua decisão ao solucionar 
um caso. “O Delegado de Polícia, 
além de ser o responsável em decidir 
casos que nem sempre apresentam 
soluções prontas na legislação vigen-
te, é também conselheiro, o braço 
forte a ser estendido às vítimas dos 
crimes que assolam a nossa socieda-
de”, declara o servidor.



3

2022

regime de plantão, gera numerosos ín-
dices de estresse, servindo a família 
como nosso alento, o nosso aconchego 
para minimizar a carga que enfrenta-
mos. Na família também encontramos 
a motivação necessária para seguir-
mos em frente em busca de oportuni-
zar lhes cada dia uma vida melhor”. 

Frequentador assíduo do clube da 
Adepol, costuma ir acompanhado da 
família. “Por se tratar de um lugar acon-
chegante e chamativo para recreação 
aos finais de semana, minha esposa 
e meu filho se sentem bem à vontade 
naquele ambiente. Ressalto as obras 
de infraestrutura que foram realizadas 
recentemente o que tornou o cenário 
ainda mais atrativo”, afirma. Quanto 
ao Sindicato, torce para que no próxi-
mo triênio conquistem melhorias em 
prol da categoria. “Espero que a sua 
nova gestão seja atuante na proteção 
do cargo e da carreira de delegados se 
mantendo sempre atenta às deman-
das da categoria que são inúmeras e 
requerem soluções urgentes não se 
resumindo exclusivamente a pautas 
salariais”, finaliza o Delegado.

Para Marcelo Cerqueira, toda ocorrên-
cia há sempre mais de uma versão e 
a necessidade de se fazer imparcial 
e com prudência. “Como Delegado, 
tive a oportunidade de compreender 
na prática o modelo de Justiça Crimi-
nal aplicado em nosso ordenamento, 
sobretudo no trato com a investigação 
preliminar, que via de regra, é o primei-
ro passo para a elucidação dos delitos. 
Como lição, levarei comigo a certeza 
de que todo fato, tem pelo menos mais 
de uma versão, havendo a necessida-
de de manter-se imparcial a fim de não 
cometer injustiças”, explica o baiano.

Ao falar das investigações marcan-
tes de sua carreira, Cerqueira relata o 
caso do menino Rhuan, de apenas 8 
anos, esquartejado pela própria mãe e 
sua companheira. O crime ocorreu em 
2019, na cidade de Samambaia-DF. 
“Na noite daquele crime bárbaro, eu 
me encontrava em serviço no PEL e fui 
acionado para guarnecer aquele local 
de crime. Foi muito marcante e doloroso 
presenciar os peritos montando as par-
tes do corpo daquela criança, que além 
de esquartejada, foi queimada. Naque-
le momento se dividiam sentimentos 
de imensa tristeza pela criança e total 
repúdio das criminosas, mormente ao 
imaginar todo o sofrimento que aquela 
criança passou até agonizar e morrer”, 
relembra o Delegado.

Pai de um menino, ele afirma que a fa-
mília é o suporte para prosseguir em 
meio a tantas dificuldades da profissão. 
“O exercício do cargo, notadamente em 
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NOTAS

Entidades Integradas dão entrada nos pedidos de revisão do
regime jurídico e a redução de interstício da PCDF

Atentos ao compromisso firmado com a 
Polícia Civil do Distrito Federal durante 
a campanha de reeleição do Governa-
dor do DF, Ibaneis Rocha, o Sindicato 
dos Delegados de Polícia Civil do Dis-
trito Federal (Sindepo/DF) e a Associa-
ção dos Delegados de Polícia Civil  do 
Distrito Federal (Adepol/DF) deram en-
trada nos pedidos de instrução dos pro-
cessos que compõem o regime jurídico 
e a redução de interstício da PCDF, na 
tarde desta terça-feira (18), na Delega-
cia-Geral de Polícia Civil.

O primeiro ofício prevê a edição do 
ato normativo referente a delega-
ção de competência da União para o 
GDF, tendo em vista que atualmente o 

Governador não tem autoridade para 
fazer reajustes nos salários repas-
sados à PCDF. Já o segundo ofício 
apresenta a proposta para a conces-
são de redução de interstício para os 
integrantes das carreiras da Polícia 
Civil do Distrito Federal. 

As Entidades Integradas salientam 
que irão monitorar e cobrar celerida-
de no andamento das propostas, ten-
do em vistas que elas não criam nem 
acrescentam despesas adicionais 
para o presente ano, considerando 
que são apenas autorizativas. A luta 
é para que estas demandas possam 
tramitar ainda este ano para o Gover-
no Federal.
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NOTAS

Chapa única da Adepol para o triênio 2023/2025 se encontra 
para registro oficial

A eleiçao para a escolha da nova dire-
toria para o triênio 2023/2025 da Asso-
ciação dos Delegados de Polícia Civil do 
Distrito Federal (Adepol/DF) está próxi-
ma. Apenas uma chapa se candidatou e 
o registro da foto oficial, aconteceu nes-
ta terça-feira (18), na Sede da Polícia.

Para o atual Presidente da Adepol e 
Delegado de Polícia Civil do DF, Ama-
rildo Fernandes, ter uma chapa única 
demonstra a união da categoria. “Assim 
como o Sindepo, esta chapa é única e 
mostra, frente às administrações públi-
cas, a organização da Polícia Civil e a 

união que nós temos. Não tivemos diver-
gências para definir essa chapa, desde 
o início sabíamos que seria única, não 
houve conflitos neste sentido”, destaca.

Amarildo Fernandes ressalta também 
que este primeiro mandato foi de bas-
tante aprendizado, tendo em vista o pro-
cesso de pandemia. “A pandemia nos 
tirou praticamente oito meses de pos-
sibilidade de ação e com este apren-
dizado que tivemos, queremos agora 
aperfeiçoar e fazer com excelência o 
trabalho”, afirma.
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Apesar de ser uma reeleição, parte da equipe foi reformulada. Confira abaixo 
quem são os integrantes da chapa única:

CANDIDATOS AO CONSELHO DIRETOR
PRESIDENTE – Amarildo Fernandes 
VICE- PRESIDENTE - Haendel Silva Fonseca   
SECRETÁRIO-GERAL - Márcia Margarete N R Pessanha         
TESOUREIRO-GERAL - José Werick de Carvalho                           
DIRETOR DEP. ADMINISTRATIVO - João Maciel Claro                                 
DIRETOR DEP. CULT. COM., PROM. E ASSIS. SOCIAL - José Fernandes da 
S. Filho
DIRETOR DEP. JURÍDICO - Thiago Frederico De Souza Costa
DIRETOR DO DEP. ESPORTIVO E RECREATIVO - José Eduardo Escanhoela.
DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - Suzana Roberto Orlandi Ma-
chado                    

CANDIDATOS AO CONSELHO FISCAL
Ailton Carlos da Silva 
Nélia Maurício Pires Lopes Vieira                 
Luiz Fernando Alves Neto

SUPLENTE DO CONSELHEIRO FISCAL
Alan Víctor Rosseto Biroli

CANDIDATOS AO CONSELHO DE ÉTICA
Wellerson Gontijo Vasconcelos Júnior         
André Victor do Espírito Santo                    
Vera Lúcia Da Silva                               
Rogério Santos Alencar                            
Camila Nínive de Bessas Ferreira

Diretorias nomeadas
1.  Diretor de Prerrogativas:
      Fernando Cesar Lima De Souza
2.  Diretor de Aposentados: 
     John Kennedy Pinto
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NOTAS

Presidente do Sindepo/DF se reúne com time de advogados e 
candidata à nova presidência do Sindicato 

Nesta terça-feira (18), o Delegado de 
Polícia Civil e Presidente do Sindicato 
de Delegados de Polícia Civil do Dis-
trito Federal (Sindepo/DF), Paulo Ro-
berto D’Almeida, se reuniu com o time 
de advogados que tratam das ques-
tões jurídicas relacionadas ao Sindi-
cato para apresentar as demandas à 
Delegada de Polícia Civil e candidata à 
Presidência para o triênio 2023/2025, 
Cláudia Alcântara.

Apesar das eleições acontecerem 
apenas em novembro, por ser chapa 
única, o atual Presidente do Sindepo/
DF, Paulo Roberto D’Almeida, decidiu 
antecipar as apresentações dos as-

suntos tratados em prol da categoria. 
“A reunião é para avaliarmos e obser-
var os encaminhamentos das deman-
das dos Delegados de Polícia Civil, 
e aproveitamos a oportunidade para 
convidar a Dra. Cláudia que é a nossa 
futura Presidente, para que ela já se 
intere dos assuntos, tanto jurídicos, 
como corregedoria e administrativa 
do Sindepo/DF”, explica. 

Atualmente o time jurídico do Sindica-
to conta com os trabalhos do escritório 
de advocacia Costa Couto e também 
da Delegada Aposentada e Advoga-
da, Arlete Maria Pelicano.
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Quer comprar ou vender um produto?
Adepol/DF cria Espaço Classificados no Delta Informa

Tem algum serviço a oferecer, mas 
não sabe onde divulgar? Ou até mes-
mo aquele item que não tem mais uti-
lidade e gostaria de passar para fren-
te? Com o intuito de facilitar a troca 
entre os associados, a Adepol dispo-
nibilizará no Delta Informa uma seção 
especial. O Espaço Classificados será 
lançado no dia 16 de setembro.
 

Serviços, produtos para negociação, 
trocas, vendas ou até mesmo alugu-
éis são algumas das várias possibili-
dades de trâmites de negócios para os 
associados. Ficou interessado? Para 
anunciar é bem fácil, basta enviar um 
e-mail para clubeadepol@adepoldf.
org.br, com todas as informações do 
serviço ou produto que deseja colocar 
para negociação.
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CLASSSIFICADOS

EMPANADAS CONGELADAS PRONTAS PARA O PREPARO
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CLASSSIFICADOS

Apartamento 2 quartos em Goiania-GO, no famoso setor Bueno, avenida T13, 
com um quarto de casal e um quarto  com duas camas de solteiro.

Preço por R$200 a diária para duas pessoas e 250 para até 4 pessoas (final de 
semana mínimo duas diárias).Taxa de limpeza de 150 reais em qualquer caso.

Contatos pelo telefone 62991525386.

APARTAMENTO 2 QUARTOS / GOIÂNIA

2 apartamentos em RIO QUENTE-GO com infraestrutura integral de lazer 
(piscinas aquecidas, sauna, piscina infantil tematizada, salão de jogos, bar, res-
taurante, na melhor esquina da Rua Principal, onde você fará tudo a pé como ir 
a restaurantes, à feirinha popular, e a meros 100 metros do mais famoso resort 
do Brasil (Hot Park Rio Quente Resorts, que vende ingressos para passar o 
dia). 1 quarto com cama casal, e sala com sofá que transforma em 2 mini ca-
mas, 2 ar condicionados, 2 TVs e sacada para rua principal.

APARTAMENTOS / RIO QUENTE - GO

Preço exclusivo para setembro, ou-
tubro e novembro por R$500,00. En-
trando sexta e saindo domingo de 
noite ou segunda de manhã. Até 4 
pessoas. Para reservas iniciando e 
findando entre segunda feira e quinta 
feira preço promocional duas noites 
por R$300,00, com mais uma noite 
adicional a R$100,00.

Contatos 62991525386
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CLASSSIFICADOS

APARTAMENTO / BRASÍLIA / SUPER QUADRA 500 SUDOESTE
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ESPAÇO MULHER

O Espaço Mulher está retomando suas atividades de massagens para as filia-
das e familiares. Com atendimento de excelência voltado à beleza e a saúde, o 
local foi pensado especialmente para as Delegadas da PCDF.

Serão oferecidas no espaço massagens Relaxante, Drenagem, Modeladora e 
Desportiva.

Seguindo todas as orientações de biossegurança, o local oferece ainda ser-
viços de design de sobrancelhas, manicure e pedicure, depilação, esfoliação, 
corte, escova e muito mais!

Para saber mais, entre em contato pelo telefone (61) 99249-9110.

Espaço Mulher volta a oferecer massagem para as associadas



14

2022

COMUNICADO
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CLUBE ADEPOL
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PARCERIAS

Entidades Integradas firmam parceria com Seguros do Brasil!

As Entidades Integradas firmaram uma nova parceria para os associados, o 
Convênio Seguros do Brasil proporciona até 35% de desconto no seguro do 
automóvel! O desconto especial também vale para pais, filhos e cônjuge.
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PARCERIAS
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CLUBE DE VANTAGENS

Descontos exclusivos nos mais diversos serviços e produtos? 
Aqui tem!

Em 2021, as Entidades Integradas renovaram parceria com um clube de be-
nefícios pensado especialmente para seus associados, atendendo a todos os 
gostos e idades. 

Com ampla rede de lojas físicas e virtuais que oferecem descontos exclusivos 
nos melhores produtos e serviços do Brasil, nos setores de automobilismo, tu-
rismo, alimentação, educação, saúde, moda, beleza e muito mais! 

Acesse o site www.clubedodelegado.com.br e saiba mais sobre o Clube do 
Delegado.

http://www.clubedodelegado.com.br
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PARCERIAS

O ICESP é uma instituição de ensino 
superior que atua há mais de 25 anos 
no Distrito Federal, proporcionando 
educação de qualidade e formando 
profissionais de excelência em diver-
sas áreas do conhecimento.

Para associados da Adepol-DF, o des-
conto desse semestre é o valor da 
bolsa adquirida pelo candidato + 5% 
de pontualidade.

Funciona assim: o candidato parcei-
ro deve prestar o vestibular e passar 
ou usar a nota do Enem dos últimos 
quatro anos com média igual ou supe-

rior a 450 pontos. Feito isso, é lança-
do no sistema e ele já garante aquele 
percentual. Com a parceria, ele ainda 
tem direito a mais 5% sobre a bolsa 
que conseguir!

Além da faculdade também há des-
contos para os filhos de colaborado-
res parceiros no “Colégio promove”, 
do Grupo.

Segue o link do vestibular, que já pode 
ser feito para o 1°/2022. 

Link do Vestibular Digital: www.icesp.
br/vestibulardigital/ 

http://www.icesp.br/vestibulardigital/ 
http://www.icesp.br/vestibulardigital/ 
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OPORTUNIDADE
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REDES SOCIAIS
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CONSELHO EDITORIAL 
 

Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Paulo Roberto D’Almeida
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Franciele Bessa
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

EXPEDIENTE

CONTATO

https://www.facebook.com/QueroSerDelegadoOFICIAL/
https://www.facebook.com/adepolsindepodf/
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
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